ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ
ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΚΤΕΛΟΥΣΕΣ/ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Μεταξύ
α) της ανώνυμης εταιρίας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ
Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών», που εδρεύει στην Αθήνα,
οδός Βαλαωρίτου αρ. 17, έχει ΑρΜΑΕ 22698/06/Β/90/28, ΑΦΜ 094288814 αρμόδια Δ.Ο.Υ. την
ΦΑΕΕ Αθηνών, αριθμό αδείας λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/45/3.7.1990, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει και εκπροσωπείται νόμιμα για την κατάρτιση της παρούσας σύμβασης από
τ… κ. …………………………………………………………………. .……………………..…... (στο εξής «η ΕΤΑΙΡΕΙΑ») αφενός
και
β) του ………………………………………………………………………………, τα πλήρη στοιχεία του οποίου
αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1α ή 1β ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ της από
…………………… Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών με την ΑΕΠΕΥ (στο εξής «ο ΠΕΛΑΤΗΣ»)
αφετέρου
συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Προσθέτως στους Γενικούς και τους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών αναφέρονται και ειδικά σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με εκτελούσες/μεσολαβούσες
επιχειρήσεις

για τη λήψη και διαβίβαση εντολών προς κατάρτιση συναλλαγών επί

χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του Ν.3606/2007 σε αγορές του εξωτερικού για
λογαριασμό του ΠΕΛΑΤΗ,

o ΠΕΛΑΤΗΣ δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι έχει λάβει γνώση από την

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αντιλαμβάνεται, αναγνωρίζει και αποδέχεται

-

αντιλαμβανόμενος/αποδεχόμενος

πλήρως τους εξ αυτού (του αναγνωριζομένου δικαιώματος) κινδύνους που του έχουν ρητά από την
ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατυπωθεί - το δικαίωμα που έχει η εκτελούσα/μεσολαβούσα επιχείρηση – να δανείζει,
ενεχυράζει και υποθηκεύει ανεξαιρέτως και αδιακρίτως τους κάθε είδους τίτλους, αξιόγραφα και εν
γένει ιδιοκτησία/δικαιώματα ιδιοκτησίας του ΠΕΛΑΤΗ που τηρούνται σε επενδυτικό λογαριασμό
της εκτελούσας / μεσολαβούσας επιχείρησης επ’ ονόματι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, εφόσον δεν έχουν πλήρως
εξοφληθεί ή δεν έχουν πλήρως καλυφθεί ή είναι εκτός των ορίων του λογαριασμού περιθωρίου
ασφάλισης.
Ειδικότερα, η εκτελούσα/μεσολαβούσα επιχείρηση, εφόσον συντρέχει κάποια από τις παραπάνω
προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή/και τον ΠΕΛΑΤΗ, να
δανείζει, ενεχυράζει, επανεχυράζει, υποθηκεύει ή επανυποθηκεύει , ανεξαιρέτως και αδιακρίτως
όλους τους τίτλους, αξιόγραφα και εν γένει ιδιοκτησία/δικαιώματα ιδιοκτησίας του ΠΕΛΑΤΗ που
τηρούνται σε επενδυτικό λογαριασμό της εκτελούσας / μεσολαβούσας επιχείρησης επ’ ονόματι της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, είτε χωριστά είτε μαζί με τους τίτλους, ιδιοκτησία κ.λ.π. άλλων πελατών της, για
οιοδήποτε ποσό οφείλεται σε αυτήν, από οποιοδήποτε λογαριασμό/υπολογαριασμούς της
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ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. . Η εκτελούσα/μεσολαβούσα επιχείρηση έχει επίσης το δικαίωμα, εφόσον συντρέχει
κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις να δανείζει/εκχωρεί είτε στον εαυτό της είτε σε άλλους
(ως κύριος ή αντιπρόσωπος) οποιουσδήποτε τίτλους και/ή άλλη ιδιοκτησία/δικαιώματα ιδιοκτησίας
βρίσκονται στην κατοχή της στο λογαριασμό/υπολογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ο πελάτης
αναγνωρίζει/αποδέχεται

ότι

σε

μία

τέτοια

περίπτωση

δανεισμού/εκχώρησης,

η

εκτελούσα/μεσολαβούσα επιχείρηση και/ή τα συνδεόμενα μέλη της ή τρίτοι μπορούν να λάβουν
κάποια οφέλη (περιλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριζόμενων στον τόκο των εκχωρούμενων
απαιτήσεων για τέτοια δάνεια) επί των οποίων κανένα δικαίωμα θα έχει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή/και ο
ΠΕΛΑΤΗΣ. Ο δανεισμός/εκχώρηση των τίτλων ή άλλης ιδιοκτησίας/δικαιώματος ιδιοκτησίας θα
στερεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή/και τον ΠΕΛΑΤΗ το δικαίωμα ψήφου ή λήψης μερισμάτων, στο σύνολο
τους ή μέρος αυτών, σχετικά με τους συγκεκριμένους τίτλους/ιδιοκτησία. Ο Πελάτης
αναγνωρίζει/αποδέχεται ότι τα αποδιδόμενα μερίσματα που αφορούν τους τίτλους ή την
ιδιοκτησία/δικαιώματα ιδιοκτησίας που δανείζει/εκχωρεί η εκτελούσα/μεσολαβούσα επιχείρηση,
θα καταβάλλονται στον δανειστή και όχι στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή/και τον ΠΕΛΑΤΗ, καθώς επίσης ότι καμία
αποζημίωση ή αμοιβή θα οφείλεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή/και τον ΠΕΛΑΤΗ.

Αθήνα ...…............................. [ημερομηνία]

Συµφωνούνται µεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη ο πιο πάνω Πρόσθετος Ειδικός Όρος

Η ΠΗΓΑΣΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

........................................................
[υπογραφή]

O ΠΕΛΑΤΗΣ

........................................................
[υπογραφή]
[γνήσιο υπογραφής]
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